MANUAL DE LES BONES
PRÀCTIQUES
Us donem la benvinguda a l’inici d’aquest nou curs escolar, especialment a tots aquells que per primera vegada
formeu part de la nostra escola.
A continuació us recordem algunes normes generals que cal respectar per al bon funcionament del centre.

Puntualitat i assistència
L’horari escolar és de 9 a 16:30h. Si no s’utilitza el servei de menjador, l’horari és de 9 a 13h i de 14:30 a 16:30h.
Pel bon funcionament de l’escola és molt important la puntualitat en l’horari d’entrada i de sortida. Reiterem la
importància d’aquest aspecte per tal de no interferir la dinàmica de classe, les sessions de logopèdia, les reunions
psicopedagògiques, etc. Recomanem intentar assistir a les visites mèdiques fora de l’horari lectiu.
És necessària la justificació de les faltes d’assistència i/o els retards dels alumnes, per part de les famílies.
L’escola obre les portes 10 minuts abans de les 9h. També disposa d'un servei d'acollida de 7:45h. a 9h. i de
16:30h. a 17:30h. previ avís.
Esmorzars
Creiem que per a un bon rendiment escolar, és important que els alumnes prenguin a casa un esmorzar equilibrat
i nutritiu. Poden dur un entrepà petit o fruita per a l'hora d'esbarjo.
Participem al programa d’Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona. Fruit del compromís amb el nostre
projecte volem reduir l’ús d’embolcalls no sostenibles, per aquesta raó, els alumnes hauran de portar l’esmorzar
amb un embolcall sostenible (boc’n roll, tupper, etc.) per tal d’evitar l’ús del paper d’alumini. Als alumnes nous
se’ls hi proporcionarà a l’inici de curs.
A l’etapa d’Educació Primària, l’escola participa a la campanya “Pla de consum de fruites a l’escola”.
No deixeu que els nens portin caramels, pipes, xiclets ni altres llaminadures.
El divendres, dia d’esport i natació, és necessari esmorzar a casa abans d’arribar a l’escola.
Higiene, Prevenció i Medicació
Els alumnes han de venir nets a l'escola. És important que portin les ungles netes i curtes. Cal extremar la
vigilància dels polls per tal de prevenir-ne el seu contagi.
En cas de malaltia infecciosa, grip, conjuntivitis, diarrea, febre,... els alumnes no podran assistir a l'escola.
Si els alumnes han de prendre algun medicament de malalties cròniques, haureu de fer-nos arribar la recepta del
metge amb la dosi, l’horari i la vostra autorització per administrar-ho. Recomanem però, que intenteu que l’horari
de presa de medicaments sigui fora de l’horari escolar.
En cas de malaltia lleu, la presa de medicaments també haurà de venir acompanyada de la recepta mèdica.
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Menjador
Al menjador es prioritzen els hàbits d’alimentació, les formes a taula i la relació entre els companys.
Partint d’aquesta premissa els educadors de menjador, supervisats per la coordinadora psicopedagògica i les
logopedes, han volgut establir uns criteris d’atenció basats en:








Una correcta postura ergonòmica.
Una correcta respiració, deglució i masticació (observació de les
estructures maxilofacials).
Mantenir el ritme i la forma adequada a l’hora d’ingerir els aliments.
Acostumar-se a menjar de tot i en la quantitat adequada.
Una correcta utilització dels coberts, del tovalló i la higiene general.
Fomentar la relació social entre els alumnes tot gaudint del plaer de
menjar correctament i de forma moderada.

El servei de menjador de l’escola està organitzat en dos torns de 45 minuts cadascun. En el temps d’esbarjo, els
monitors organitzen jocs i activitats lúdiques.
Cal avisar telefònicament a l’escola abans de les 9h. si és necessari un menú de dieta.
Reunió de classe i entrevistes
A principi de curs hi haurà una reunió amb els pares, mares i tutors dels nostres alumnes amb els tutors/es
corresponents per comunicar els objectius del curs i el funcionament de l’escola. És molt important que hi
assistiu.
Com a mínim, tindreu dues entrevistes amb el/la tutor/a i els Psicòlegs de l´escola al llarg del curs escolar, una al
primer trimestre i una altra al tercer i/o cada vegada que l´equip pedagògic o els pares ho creguin convenient,
demanant hora amb antelació.

Comunicació
Tutors: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 12 a 13h., tant per telèfon com amb entrevista concertada.
Logopedes i especialistes: divendres de 9 a 13h.
També podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic que podeu trobar a la darrera
pàgina d’aquest manual.
Els pares han de consultar diàriament l’agenda escolar i el correu electrònic per tal d’establir una comunicació
eficient familia-escola. L’escola proporcionarà l’agenda escolar als grups acordats.
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Informes pels pares
Els pares o tutors rebran els informes dos cops l’any, un per Nadal on es valorarà el nivell de l’alumne i la seva
adaptació a la classe i un altre a final de curs on es tindran en compte els progressos de l’alumne tot fent una
valoració exhaustiva dels continguts adquirits en cada àrea.
Els/les alumnes de l’ESO rebran les notes d’avaluació trimestralment.

Respecte vers els companys i les instal·lacions i mobiliari de l’escola
Els pares i els mestres hem de transmetre als alumnes un missatge de respecte vers els altres companys,
principalment amb els que tenen més dificultats. Les faltes de respecte vers els companys i companyes així com
vers els professors i professores, es sancionaran segons la normativa que consta al Reglament de Règim intern
aprovat pel Consell Escolar i que resta a l’escola a la vostra disposició.
Els alumnes han de tenir cura de les instal·lacions, mobiliari i material escolar. En cas que un alumne ocasioni
desperfectes, es facturaran a la família en el rebut del mes següent.
Aparells electrònics
Els alumnes no poden utilitzar cap tipus de dispositiu electrònic sense supervisió d’un professional del centre dins
l’horari escolar, incloses colònies, esport, excursions,... Si la desobediència a la normativa és reiterada,
comportarà que l’aparell resti a l’escola per temps determinat per criteris pedagògics i caldrà que la
mare/pare/representant legal autoritzi per escrit (mail) la seva devolució tal i com consta a la normativa vigent.
Per altra banda l’escola no es fa responsable dels desperfectes i/o robatoris dels aparells electrònics d’ús no
educatiu. En el cas de les tauletes serà imprescindible que portin una funda adequada i en bon estat.
En cas de portar mòbil, en arribar a l’escola, s’ha de desconnectar.
Esports i natació
Els divendres anem al poliesportiu Marítim amb autocar, per la qual cosa és important arribar puntual a l'escola.
L’educació física consta d’iniciació esportiva i natació. Aquestes activitats comencen el mes de setembre i acaben
el mes de juny.
Tots els alumnes han d’arribar a l’escola vestits amb xandall, samarreta i calçat esportiu. L’equip és obligatori per
poder fer esport i accedir a les instal·lacions del poliesportiu. Han de portar vestit de bany, tovallola, xancletes,
casquet de bany, necesser i roba de recanvi.
És important que quan faci fred portin un gorro per sortir de l’activitat de natació. Cal posar talc cada cop que
s’utilitzi al casquet de bany abans de guardar-lo. És necessari que la roba i el calçat estigui marcat per tal de
facilitar la tasca dels tutors.
És recomanable no portar rellotges, arracades ni altres complements.
Donat que l’esport és matèria curricular, quan l’alumne no pugui realitzar aquestes sessions de forma habitual, ha
de portar un certificat mèdic que l’exempti.
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Sortides escolars
Les sortides escolars tenen objectius pedagògics i d'autonomia personal. Algunes són gratuïtes i d’altres han de
ser abonades pels pares o tutors. Es demana puntualitat a l'hora de fer efectiva aquesta despesa i recordem la
importància de fer entrega a les tutores de l’autorització específica de cada sortida.
Hem incorporat una autorització general de sortides de proximitat (visites pel barri, el nostre hort del carrer
Iradier, compres, punt verd mòbil, etc.)
Colònies escolars
Aquestes convivències ens apropen a la natura i són una bona ocasió per posar en pràctica les habilitats socials,
l’autonomia i la capacitat de saber estar fora de casa tot gaudint d’activitats a l’aire lliure.
Hivern: Activitat d’esquí
Estiu: Activitats de natura

Escola de mares i pares
Des de l’AMPA de les escoles Fàsia i amb la col·laboració dels psicòlegs de l’escola, s’organitzen al llarg del curs
escolar sessions obertes per a les famílies, amb l’objectiu d’oferir informació, un espai per l’encontre i l’intercanvi
d’inquietuds, experiències i vivències educatives. L’IMEB i DINCAT subvencionen les sessions.
Activitats extraescolars
L’AMPA de les Escoles Fàsia organitza diferents activitats extraescolars de dilluns a divendres de 16:30 a 18h. dins
i fora del recinte escolar. Durant els mesos d’octubre a maig (ambdós inclosos).
Beques i ajuts oficials
Durant el curs escolar, les famílies poden demanar ajuts a les administracions. Tota la informació sobre aquest
tema la poden consultar a la secretaria de l’escola.
Horari de secretaria: De dilluns a divendres de 9 a 16:30h.

Normes d’ordre intern
A fi de dur a terme una educació integral dels vostres fills/es creiem necessària una estreta col·laboració escolafamília. Per aquest motiu us fem saber que s’hauran de tenir en compte les següents normes:
1- Les famílies hauran de comunicar per escrit mitjançant l’agenda, una nota aclaridora o un correu electrònic
quan:





L’alumne hagi de sortir abans de l’horari lectiu.
L’alumne no pugui assistir a la classe de natació o gimnàstica.
L’alumne no pugui quedar-se a l’activitat extraescolar a la qual està inscrit.
L’alumne sigui recollit per una persona que no sigui l’habitual.

2- Us demanem la vostra col·laboració marcant la roba (d’esport i natació, jaqueta, bata, etc.), cosint-li una beta
suficientment llarga per facilitar l’autonomia dels nostres alumnes.
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